
فهذا احلديث يف رفعه نظر؛ ملاذا ؟ ألن اآلية ال تدل على أن اجلنة مألت السموات واألرض وصارت يف : الشيخ

ن اجلنة فوق ؛ ولذلك نقول: إلسموات واألرض وإن كانت هي فوقهمبل تدل على أن عرضها عرض ا ,حملهما

 ألوه الفردوس فإنهإذا سألتم اهللا فاس(  :كما ثبت ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم السموات واألرض كلها.

وهذا يدل على أن اجلنة فوق  ) عرش الرحمانـ وفوُقها ـ ها أعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقَ 

السموات؛ وأما النار فهي يف أسفل السافلني؛ وعلى هذا فال يكون يف اآلية إشكال إطالقا؛ وحيتمل أن نقول إن 

وإن النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا صح احلديث  ,يشبه يف القرآن ويتبع ما تشابهأراد أن يلبس و  يهذا اليهود

أين الليل إذا جاء ( ه فقال: ؟ على مقتضى عقل وعلى مقتضى أيش ,أجابه على وجه يبهت فيه وال يتكلم

؟  وهلاوعلى كل حال فإن معىن اآلية الكرمية أن هذه اجلنة عرضها عرض السموات واألرض؛ طيب وط ؛)النهار 

ألن العادة أن العرض دون  ,إنه إذا كان عرضها السموات واألرض فطوهلا أعظم وأعظم :قال بعض أهل العلم

الطول؛ ولكن الصحيح أن عرضها واحدة ليس هلا عرض وطول؛ وذلك ألا مستديرة وليست مربعة؛ وإذا كانت  

  أهل العلم .هذا هو الصحيح الذي صححه مجاعة من  ,كذلك فإن عرضها يكون طوهلا

هل هي يف حمل جر صفة جلنة ؟ أو  أعدت )) ((اجلملة يف  عرضها السموات واألرض أعدت للمتقين )) ((

  يف حمل نصب حاال من اجلنة ؟ 

  صفة للجنة؛ : الطالب

  يعين يف حمل جر؟ : الشيخ

  نعم؛ : الطالب

   صفة للجنة؛ هل جيوز أن تكون حمل نصب حاال ؟: الشيخ

  ال؛ : الطالب

  ؟ مع أن اجلنة نكرة؛  ملاذا: الشيخ

  , إذا وصفت: الطالب

   .والنكرة إذا وصفت جاز أن تأيت منها احلال؛ نعم ؟ طيب: الشيخ

وقد بني اهللا  ,من الذي أعدها ؟ أعدها اهللا عزوجل وجنة عرضها السموات واألرض أعدت للمتقين )) ((

فاملعد هو اهللا؛ ولكنه  تجري من تحتها األنهار ))جنات أعد لهم و  ((ذلك يف آيات أخرى مثل قوله تعاىل: 

املتقون هم الذين اختذوا وقاية من عذاب اهللا  أعدت للكافرين ))؛ (( :ذكر بصيغة اهول ليوافق قوله فيما سبق

  .بفعل أوامره واجتناب نواهيه



والعافين عن الناس  الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ ((فقال:  ممث ذكر اهللا من صفا

الذين ينفقون  ((أوال، الوصف األول:  ,هذه أوصافهم )... ) واهللا يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة

الصالة مثال ؟ والصالة أهم من ذكر وحينئذ قد يسأل السائل: كيف بدأ باإلنفاق دون  )) في السراء والضراء

 ((؛ وهذا كقوله: مضاعفة بدأ بضده، ضد أكل الربا وهو األنفاق اإلنفاق ؟ ألنه ملا ى عن أكل الربا أضعافا

وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فال يربوا عند اهللا وما آتيتم من زكاة تريدون وجه اهللا فأولئك هم 

 (( بدأ بذكر اإلنفاق يف صفات املتقني؛ ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة )) ((فإنه ملا قال:  المضعفون ))

أي ينفقون كل ما  ,ينفقون ماذا ؟ حذف املفعول ليكون داال على العموم الذين ينفقون في السراء والضراء ))

دراهم كالنقود مثال؛ نسان قد ينفق أعيانا كالثياب، و ميكن إنفاقه من أعيان ومنافع وجاه وغري ذلك؛ فإن اإل

بأن يتوسط لشخص أو يشفع له؛  ااملستعري؛ وجاهوكذلك قد ينفق منافع بأن يعري شخصا ما ينتفع به هذا 

ما يضر، يعين  :والضراء ,ما يسر :السراءفي السراء والضراء ))  (( والذين ينفقون ))؛  (( :فاإلنفاق هنا عام

؛ ولكن اهللا قد بني يف ؟ يف حال الرخاء ويف حال الشدة ينفقون؛ ومل يبني على من ينفقون، على من ينفقون

فينفق يف  )) يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين واألقربين بالمعروف ((ل: سورة البقرة قا

واهللا سبحانه وتعاىل ذكر  ,جهات اخلري ال يف جهات الشر؛ ألنه لو أنفق يف جهات الشر خلرج عن وصف املتقني

  اإلنفاق هنا وصفا ملن ؟ للمتقني؛ فالبد أن يكون إنفاقهم فيما يرضي اهللا .

يف السراء والضراء؛ أما يف السراء والسعة والرخاء فاإلنفاق وجيه؛ وأما يف الضراء فكيف يكون  إذا قال قائل:

, بل هو عام يشمل فاجلواب: أنه جيب أن نعلم أن اإلنفاق ليس خاصا باإلنفاق على البعيد عنك اإلنفاق ؟

حىت اإلنفاق على النفس يؤجر اإلنسان عليه  ,بنتك وأمك وأبيك وزوجتك بل ونفسكو ابنك حىت اإلنفاق على 

 (قال النيب عليه الصالة والسالم لسعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه كلمة جامعة نافعة قال:  ,ويكون صدقة

واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه اهللا إال أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك أو في في 

قد يكون اإلنسان يف أشد  ,ضراء هل ميكن اإلنفاق يف الضراء ؟ اجلواب نعم ينفقطيب إذا نقول يف ال امرأتك )

  .نفق على أهله وزوجته بل وعلى نفسهالعسر وي

أمل وتأمث؛ الكظم يعين يكظم بأمل وشدة وتأثر؛ والغيظ قيل: الكظم معناه املنع مع  والكاظمين الغيظ )) قال: ((

روا حبسوا غيظهم؛ ومعلوم أن من أشد ما يكون على اإلنسان أن ا, يعين أم إذا غضبوا وثإنه أشد الغضب

فإنه إذا أراد أن يكظم الغيظ جيد شدة عظيمة كأن أحدا  ,ويعرف ذلك من يكون سريع الغضب ,حيبس غيظه

قالوا: الذي ال يصرع ـ ) من تعدون الصراع فيكم ؟  (يصرعه صرعا؛ وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم: 



هذا هو إنما الصرعة من يملك نفسه عند الغضب ) ( يصرع هو الصرعة والصرع معناه الطرح ـ قال: الذي ال 

غيظهم يعين إذا فعل م إنسان ما ي الكاظمين الغيظ )) : ((الصرعة الذي إذا ثارت نفسه ملكها؛ وهلذا قال

 (ل النيب صلى اهللا عليه وسلم: شدة ومعاناة وأمل؛ ويدل على أن الكظم فيه شدة ومعاناة قو فإم يكظمون على 

فتح منع وهلذا جيد بعض الناس إذا أراد التثاؤب جيد شدة عظيمة يف إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع ) 

إذا  :قال ,لك الكظم العلماء شيئا ييسر مع أن املشروع أن تكظم وأن ال تفتح الفم؛ وقد ذكر بعض ,فمه

يكود اإلنسان ويقطعها؛ على كل  هأخشى أن عضتها مل يفتح؛ بس تك السفلى، إذاض شفأصابك التثاؤب فعَ 

معاناة؛ والغيظ أشد الغضب؛ وإذا كانوا ا الكظم معناه احلبس لكن بشدة و حال هذه الشك أا فيها عالج؛ إذ

  يكتمون الغيظ وهو أشد الغضب فما بالك مبا دونه؛ ولكن احلالة العلياء هي كظم الغيظ .

الصالة  كر أنه ت الذين ينفقون في السراء والضراء )) ((يك ! ذكرنا يف قول اهللا عزوجل: أحسن اهللا أل: السائل

ألنه ملا ذكر الربا بدأ باإلنفاق؛ لكن أحسن اهللا إليك ما يكون هذا يعين بدأ ذا ومن بعده ألن هذا فيما يتعلق 

يظ والعافني عن الناس واهللا حيب احملسنني  لو تأملنا مثال اإلنفاق يف السراء والضراء والكاظمني الغفقوق الناس، حب

نعم هذا فيما يتعلق بالناس والربا  ,أي نعم: الشيخ ؟...  كلها يتعلق من حقوق الناس فيما بعضهم؛ أما الصالة

  ظلم للناس وهذه األشياء إحسان إىل الناس .

   شرعي ؟أحسن اهللا إليك ! هل ميكن اجلمع بني اهللا ورسوله بضمري واحد يف أمر  :السائل

من يطع اهللا ورسوله فقد رشد ومن  (ميكن، ميكن فقد ورد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: : الشيخ

بئس خطيب  (ورد عن النيب عليه الصالة والسالم؛ لكنه قاله خطيب من اخلطباء فقال:  يعصهما فقد غوى )

   القوم أنت )

  ذمه ؟  يعين :السائل

لكن  ,ا عند أناس وال يفهمون تسوية الرسول باهللاذ؛ ألنك رمبا تتكلم ضي أن يفصل: ذمه ألن املقام يقتالشيخ

واخلطبة جيب فيها مراعاة حال املخاطب؛ فلهذا ذمه الرسول عليه الصالة والسالم  ,عند قوم آخرين قد يفهمون

  ألجل هذا.

   ؟ اهللا عنهيتجاوز ن املغفرة هي سرت الذنب والتجاوز عنه؛ ااهر بالذنب هل ذكرنا أ :السائل

  إذا استغفر غفر اهللا له؛ : الشيخ

  وهو جماهر ؟  :السائل



 :؛ الذي يقولالذنبعل افهو يفعل الذنب ؟ إذا استغفر ما أن لكن إذا استغفر هل ميكن  ,أي نعم: الشيخ

كما لو   يل أو استغفر اهللا مث يفعل الذنب فإن حاله كحال املستهزئ باهللا عزوجل؛ أليس كذلك ؟ اللهم اغفر

قلت لشخص مثال: أريد أن تسمح يل أنا واهللا أسبك تسمح يل يا فاسق يا سارق يا ظامل يا مرايب، أنت تطلب 

السماح ولكن تصفه ؟ بأوصاف العيب؛ يعد هذا استهزاء وسخرية؛ وهلذا ال جتد إنسان يستغفر اهللا حقا إال وهو 

  تارك املعاصي.

   ليل على استدارة اجلنة ؟شيخ بارك اهللا فيك ! ما هو الد: السائل

يكون وسط الشيء إال أن وال ميكن  )فإنه وسط الجنة (  :نه قالدليل ذلك أقال العلماء  ,أي نعم: الشيخ

الشيء املربع ميكن : السائل وأطرافه متساوية؛ ألنه لو كان الطول أطول ما صار وسط صار جانب الطول أوسع؛

  ؛ أن يكون له وسط

يتساوى الطول والعرض لكن الزوايا ما تتساوى, األركان ما  له وسط ؟ ميكن ,مربع ميكن ,أي نعم: الشيخ

  . تتساوى

ما هي احلكمة  ))النار التي أعدت للكافرين (( واتقوا ـ: قبه بأعالربا حكم شيخنا ملا ذكر اهللا تعاىل : السائل

   ؟الربا بعد حكم من ذكرها 

يعين أن الربا  ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون )) (( :مر علينا يف سورة البقرة: واضح, الشيخ

   .من أسباب دخول النار؛ وهذه فائدة ينبغي أن تذكر يف الفوائد

   يا شيخ ؟: معىن ذلك أنه كافر السائل

  لكن الشك أنه نوع من الكفر . ,ما هو كافر خمرج عن امللة ,ال: الشيخ

   ؟ إنفاذ الغيظدر على يق غيظه وهو الكظم   يدخل فيه حىت لو كان الغيظ ))والكاظمين  ((يف قوله: : السائل

   عليه؛ ميدح ماهذا عاجز كالعايف عن شخص وهو ال يقدر االنتقام منه يف احلقيقة, هذا ال ميدح : ال, الشيخ

   اآلية عامة ؟: السائل

 :يقولواهللا اآلية يف سياق املدح فمىت يكون مدحا ؟ إذا كان قادرا على التنفيذ؛ أما إنسان عاجز لكن : الشيخ

  لو أقدر لفعلت وفعلت ...أنا 

اجلنة : الشيخ ؟ , هي اجلنة املذكورة يف القرآناجلنة اليت أخرج منها آدم شيخ اإلسالم أحسن اهللا إليك,: السائل

؛ العلماء؛ منهم من قال: إا جنة اخللد؛ ومنهم من قال: إا جنة الدنيا اليت أخرج منها آدم فيها خالف بني



وال يعارض هذا أن من دخل اجلنة فإنه ال خيرج منها؛ بل  ,ا جنة اخللدأا جنة اخللد، األقرب ولكن األقرب أ

  منها .، كما أن الرسول ملا عرج به دخل اجلنة ومع ذلك خرج اأخرجه اهللا حلكمة أراده ,هذا خمصوص

ال، هذه  :الشيخ جنة الفردوس يا شيخ وجنة عدن وجنة اخللد هل هذه نقول أنواع جنات أو درجات ؟: السائل

هي جنة اخللد وجنة عدن  أوصاف,وصوف واحد إال الفردوس فالرسول بني بأنه أعلى اجلنة؛ ولكن ملأوصاف 

  وجنة املأوى .

وقل اعملوا فسيرى اهللا  ((اهللا سبحانه وتعاىل يقول: و  عنه,: قلنا أن املغفرة سرت الذنب مع التجاوز السائل

يف اآلية أن السؤال يوم القيامة يكون على رؤوس األشهاد, فليس فيه سرت الذنب  )) عملكم ورسوله والمؤمنون

   ؟

  صحيح؛  :الشيخ

  لكن اآلية يا شيخ ؟ : السائل

  أي آية ؟  :الشيخ

   ؟ عملكم))وقل اعملوا فسيرى اهللا  (( :السائل

  ويش اإلشكال ؟ : الشيخ

  معارضة يا شيخ ؟  كأنه فيهشكال  : اإلالسائل

لكن هؤالء املنافقون، املنافقون سريى اهللا  ,طلع عليه أحداما  لإلنسانإذا غفر اهللا  ,ما فيه معارضة: أبد الشيخ

ن يروهم املؤمنون فإما أرياهم يف كل حال والشك؛ أما الرسول و سوله واملؤمنون؛ أما اهللا عزوجل فعملكم ور 

(( يستخفون من الناس وال يستخفون من اهللا وهو معهم طالع اهللا هلم كما قال اهللا: بأعينهم وإما أن يروهم بإ

فقد يطلع اهللا عزوجل الرسول صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني على أعمال  إذ يبيتون ما ال يرضى من القول ))

  املنافقني وهم مل يروهم .

   ذكر آيات الربا يف سياق غزوة أحد ما هي املناسبة ؟: السائل

 ,وفيها كثري من اليهود الذي يتعاملون بالربا ,لعل املناسبة واهللا أعلم أنه ملا ذكر غزوة أحد وهي يف املدينة: الشيخ

ناسب أن يذكر بعد ذلك أو يف أثناء ذلك مسألة الربا اليت كانت هي من شأن اليهود؛ واملنافقون أيضا حصل 

واملنافق ال يبايل أن يتعامل بالربا ألنه ال خياف  ,منهم يف غزوة أحد أم رجعوا، كل ذلك حرصا على الدنيا

  واهللا أعلم.  اآلخرة .



وهو يف  ,املعاصي اليوم إذا نصحته يقول: أسأل اهللا أن يتوب عليشيخ أحسن اهللا إليك ! أصحاب : السائل

 :قول له, هل هذا يكون مستهزئ أو تحالق حليته أو يشرب دخان أو مسبل ثوبه إما ,مرتكب املعصية هنفس

   أنت مستهزئ اآلن ؟

ين ! إذا  على املعصية وتقول اللهم إهد يصح أن نقول له يا أخي هذا سخرية، كيف أنت مصرنعم, : الشيخ

كون احلا ولكن مل يتزوج؛ ويش يهلا ؛ لو أن شخصا قال: أسأل اهللا أن يرزقين ولدا صكنت تريد اهلداية فاسع 

يوجد توبة من اهللا إال إذا تاب أن ال ميكن  أيضاما ميكن؛  يوجد ولد بال زوجة !هذا ؟ سخرية، هل ميكن 

فالبد من أن حتقق هذه التوبة إما بعمل صاحل ميحوا الذنب وإما  ثم تاب عليهم ليتوبوا )) (( :اإلنسان

  من هذا الذنب . الستغفاراب

   ؟أم على صلته  هل هو عطف على الذين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ))...  ((: : يا شيخالسائل

والذي  الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى (( :صفات مثالالعطف  من بابهذا  ,حرف عطف: الشيخ

  . أخرج المرعى ))

 الِتي النارَ  َ◌واتـُقواْ  تـُْفِلُحونَ  َلَعلُكمْ  الّلهَ  َواتـُقواْ  مَضاَعَفةً  َأْضَعافاً  الربَا تَْأُكُلواْ  الَ  آَمُنواْ  الِذينَ  ((يا َأيـَها: الطالب

تـُْرَحُموَن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات  َلَعلُكمْ  َوالرُسولَ  الّلهَ  لِْلَكاِفرِين َوَأِطيُعواْ  ُأِعدتْ 

واألرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء و الضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واهللا 

يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهللا فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر 

لم يسروا على ما فعلوا وهم يعملون أولئك جزائهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من الذنوب إال اهللا و 

  تحتها األنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين )).

وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تعاىل: : الشيخ

   فيها قراءة أخرى ما هي ؟ وسارعوا )) ((قوله تعاىل:  السموات واألرض )) .

  : ما ذكرناها؛ الطالب

  .؟ أي نعم : ما ذكرناهالشيخ

   سارع )) (( :بدون واو: الطالب

  بدون واو؛ نعم ؟ : الشيخ

  ؟  هما ذكرنا: الطالب



بدون واو؛  سارع إلى مغفرة ))لعلكم ترحمون  ((على كل حال فيها قراءة  طيب من وين جاء هذا ؟: الشيخ

 واقال ((فيها حذف الواو  واهللا واسع عليم وقالوا اتخذ اهللا ولدا سبحانه )) (( :مثلها يف البقرة مر علينا بعد

وهذا يعترب نادرا يف احلقيقة ألن الغالب أن القراءات ال ختتلف يف الكلمات فضال عن اتخذ اهللا ولدا )) 

   أما هذه ففيها إسقاط حرف العطف . ,احلروف

   ارعة ؟: طيب, معىن املسالشيخ

   املسارعة املبادرة.: الطالب

   هل هلذه اآلية نظري يف القرآن ؟: الشيخ

  (( سارعوا إلى مغفرة من ربكم ))؛ نعم قوله تعاىل: : الطالب

  ال ؛: الشيخ

  )). سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء واألرض ((قوله سبحانه وتعاىل:  :الطالب

  فهد ؟ ,يف هذه اآلية دليل على أن اجلنة موجودة: الشيخ

  هذه تدل على أا موجودة ؟  وجنة عرضها السموات واألرض )) ((قوله:  :الطالب

   ال؛: الشيخ

   أعدت للمتقين )) ((قوله تعاىل:  :الطالب

  التهيئة.ألن اإلعداد مبعىن   (( أعدت للمتقين ))قوله تعاىل: : الشيخ

قوله  :الطالب ؟ يهودي على النيب صلى اهللا عليه وسلم ـ إن صح احلديث ـ إشكاال يف هذه اآليةأورد : الشيخ

أين تكون النار  ,ال: الشيخأين تكون السموات واألرض ؟  :قال وجنة عرضها السموات واألرض )) ((تعاىل: 

  ؟ فماذا كان جواب الرسول ؟ 

   تكون الليل إذا جاء النهار .أجابه النيب صلى اهللا عليه وسلم: أين  :الطالب

   هل هذا اإليراد واجب ؟ مبعىن أنه وارد على اآلية أو غري وارد ؟: طيب, الشيخ

  ليس وارد؛  :الطالب

  ملاذا ؟ : الشيخ

, فيدل على أن اجلنة مكاا منفصل عن مكان السموات واألرضكعرض جنة عرضها  ألنه اآلية تشبه  :الطالب

  النار. 



 هل إيراده صحيح أو من باب التلبس والتشبيه والتشكيك ؟ ,هل هذا اليهودي الذي أورد هذاأنا أقصد : الشيخ

   بندر ؟

  لسماء واألرض؛ با ...ال يلزم من ذلك أن تكون اجلنة  :الطالب

قلت: ببيت  ابيت. كما أين لو شبهت مثال يعين معناه أن اهللا مل يقل ملء السماوات واألرض، قال عرضها: الشيخ

ذلك فهل هذه بإذا قلنا طيب,  هل يلزم أن يكون بييت قد مأل بيت فالن ؟ ال . ,فالن البيت عرض بيتهذا 

علة توجب ضعف احلديث ؟ ألن مثل هذا اإليراد ال يورده إال إنسان ملبس أو نقول إن الرسول قال أين النهار 

  . إذا كان الليل من باب قطع النزاع ؟

  لعلها األول؛  :الطالب

ل احلديث ذا وقال إن اآلية ال تدل على إيراد هذا اليهودي؛ ولكن لو سلمنا أعبعض العلماء  ,ي نعمأ: الشيخ

   جدال أن احلديث صحيح فلماذا ؟

   ...خاطب هذا اليهودي بعقله قطعا للنزاع, الرسول عليه الصالة والسالم  :الطالب

   ,براهيمإ ذا جاء النهار؛ ونظري ذلك حماجةأين الليل إ :فقال له: الشيخ

  خرج للشمس قال: هذا ريب. عندما  :الطالب

ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال ابراهيم فإن اهللا يأتي بالشمس  ((حني قال: : ال, الشيخ

عدل إىل شيء يقطع النزاع  بل ,أنه ال حييي وال مييتوال ذهب يعاجله يف  ))من المشرق فأت بها من المغرب

  جيادل .وال ميكنه أن 

   ويش معىن الكاظمني ؟ ,األخ الكاظمين الغيظ )) ((قوله تعاىل: : طيب, الشيخ

  الغيظ,الكامتني : الطالب

  والغيظ ما هو ؟ : الشيخ

  شدة الغضب، : الطالب

  .مضضمه اإلنسان على أن خيرج فيكضشدة الغضب ألن الغضب ثوران الدم أو فوران الدم يريد : الشيخ

   ؟ الناس )) العافين عن ((: الشيخ

  ما وصلنا ؟ طيب.: الطالب

يعين الذين يكظمون أشد الغضب؛ وإذا كانوا يكظمون أشد  (( والكاظمين الغيظ ))قوله تعاىل: : الشيخ

ني على النفوس السيما عند اإلنسان اهلالغضب فأسهل الغضب من باب أوىل؛ ألن كظم الغضب ليس باألمر 



قالوا الذي  )ما تعدون الصرعة فيكم ؟ (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: العصيب؛ فإنه من أشد ما يكون؛ وهلذا 

ليس الشديد بالصرعة  (ويف رواية أخرى:  إنما الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب )( ال يصرع؛ قال: 

وصدق النيب عليه الصالة والسالم، كم من إنسان ال ميلك  إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب )

ورمبا يسقط نفسه من علو؛ املهم أن  ,رمبا يلطم نفسه ,يطلق زوجته ,فتجده مثال يكسر ماله ,ند الغضبنفسه ع

مجرة يلقيها الشيطان يف قلب ابن آدم حىت ال يدري ما يقول؛ وهلذا كان أصح أقوال أهل العلم  ,الغضب شديد

ن طالقا أو خلعا أو لعنا أو قذفا أو غري أن من غضب غضبا ال ميلك نفسه به فإنه ال عربة بقوله أيا كان سواء كا

ذلك فإنه ال عربة به ألنه ليس له قصد؛ وبعض الناس ـ نسأل اهللا العافية ـ إذا غضب تغيب عنه الدنيا ال يرى من 

يصيحون به وهو ال يسمعهم من شدة غضبه؛ و  كروهرمبا يتكلم بكالم م ,أمامه أبدا وال يسمع قوله من يتكلم

، ووسط؛ بداية وغاية ووسط؛ البداية ال تؤثر ألن كل إنسان ضب ثالثة أقسام: أول، وغايةن الغوهلذا نقول إ

يغضب؛ والغاية ال حكم هلا، ال حكم هلا مبعىن أن كل ما صدر عن الغاضب فإنه ال حكم له؛ وذكر ابن القيم 

الوسط؛ هذا حمل  :أن ذلك باالتفاق؛ والثالث :يف عدم وقوع طالق الغضبان ه اهللا يف كتابه: إغاثة اللهفانرمح

  والصحيح أنه ال حكم لقوله وأن طالقه ال يقع . ,خالف بني العلماء

ليهم أحد قابلوا , واملعىن هم الذين إذا أساء إالعفو ترك املؤاخذة على الذنب والعافين عن الناس )) : ((قال

بشرط أن يكون لديهم قدرة على االنتقام؛ أما من عفا  وخري من ذلك أن يقابلوه باإلحسان لكن ,إساءته بالعفو

بل يكون عفوه هذا عجزا مذموما؛ وهلذا قال اهللا  ,لعدم القدرة على االنتقام فهذا عفو العاجز الذي ال حيمد عليه

 فأنتم إن عفومت عن إن تبدوا شيئا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن اهللا كان عفوا قديرا )) ((سبحانه وتعاىل: 

سوء قد تعفون عن قدرة وقد تعفون عن العجز؛ أما اهللا عزوجل فإنه يعفو عن قدرة؛ وهذا هو حمل املدح؛ أما ال

وهو حممود وخري منه  ,الذنب عفو قدرة؛ فرتك املؤاخذة علىحىت يكون عفوا عن  جمرد العفو ليس مبدح

ا عن العجز فإنه مذمة؛ وهلذا قال اإلحسان؛ ولكن يشرتط يف األمرين أن يكون ذلك عن قدرة ال عن عجز؛ أم

   الشاعر يذم قبيلته:

  لكن قومي وإن كانوا ذوي  حسب     ليسوا من الشر يف شيء وإن هانا                      

  ومن إساءة أهل السوء إحسانا؛   جيزون من ظلم أهل الظلم مغفرة     

  ؟ لضعفهم وعجزهم؛ وهلذا قال:  ملاذا

  ركبانا ؛شنوا لغارة فرسانا و        ركبوافليت يل م قوما إذا 



يعين الذين ال يؤاخذون الناس مبا أساءوا به إليهم بل رمبا حيسنون  والعافين عن الناس )) ((فاحلاصل أن قوله: 

 ((بل هو عجز ال ميدح عليه اإلنسان؛ قال:  ,قيقةيف احلإليهم ولكن عن قدرة؛ أما العفو عن عجز فليس بعفو 

عام شامل؛ ولكنه ليس على عمومه باالتفاق؛ فإن اإلساءة إذا   عن الناس )) ((قوله: و  لناس ))والعافين عن ا

كانت حلق اهللا فهي هللا وليس ألحد أن يعفوا عنها؛ فلو زىن رجل مبحرم رجل وأراد أن يعفوا عنه؛ قلنا ال ميكن 

منهما مائة جلدة وال تأخذكم بهما الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد  ((واهللا عزوجل يقول:  ,احلق ليس إليك

؛ أما إذا كان حقا لإلنسان ليس فيه شائبة حق هللا فهذا ينظر فيه، ليس على عمومه بل رأفة في دين اهللا ))

وإن اقتضت املصلحة املؤاخذة فاملؤاخذة خري؛ وإن مل تقتضي  ,ينظر فيه؛ إن اقتضت املصلحة العفو فالعفو خري

والدليل  وأن تعفوا أقرب للتقوى )) ((األمران فالعفو خري؛ لقوله تعاىل:  تساوى املصلحة ال هذا وال هذا بأن

فعلم منه أن من عفا بدون  )) فمن عفا وأصلح فأجره على اهللا ((على هذا أن اهللا سبحانه وتعاىل قال: 

الناس عنه ، كلما عفا مثال ذلك: رجل اعتدى عليه شخص شرير ,إصالح فال أجر له؛ بل قد يأمث على عفوه

بل قد جتب؛ إنسان آخر اعتدى على شخص  ,؟ املؤاخذة خري فهنا العفو خري وإال املؤاخذة خري ,ازداد شرا

لكن بدرت منه املبادرة  ,االستقامة وعدم االعتداءبرجل معروف ـ  املعتديعين باالستقامة ـ ألكنه رجل معروف 

ال يعود أو ما أشبه ء هذا املعتدي يعتذر ويتعهد أن فحصلت منه اإلساءة؛ فهنا العفو أوىل؛ والسيما إذا جا

يعين أحيانا وأحيانا؛ فهنا العفو  ,رجل اعتدى على آخر وهو شرير لكنه مل يبلغ يف الشر غايته :الثالثذلك؛ 

  أفضل ألنه يتساوى األمران، فالعفو هنا أفضل .

حربيني؛ فإن اإلنسان إذا عفا عنهم فيما  يشمل حىت عن الكفار إذا مل يكونوا والعافين عن الناس )) ((وقوله: 

  يتعلق حبقه اخلاص وكان يف العفو إصالح فإنه يدخل حتت اآلية الكرمية.

يعين الذين حيسنون إىل الناس؛ وهل املراد بذلك احملسنني  :واهللا حيب احملسنني واهللا يحب المحسنين )) ((قال: 

 ((عائد على قوله:  واهللا يحب المحسنين)) ((مبعىن هل إن قوله:  ؟ فيما سبق أو احملسنني فيما يستقبل

أو أنه ملا ذكر العفو وهو إسقاط  ,وأن هؤالء من احملسنني ))للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء 

يعين  واهللا يحب المحسنين )) ((أكمل منها وهي اإلحسان فقال: أخرى اإلنسان حقه عن املؤاخذة ذكر حاال 

ا أحسنوا مع العفو كان ذلك سببا حملبة اهللا؛ الثاين له وجه واألول أعم؛ ألننا إذا قلنا املتقني هل هم حمسنون ؟ فإذ

يراه فإن مل يكن يراه  أن املتقي حمسن إذا كان كما وصف النيب عليه الصالة والسالم: يعبد اهللا كأنه , الشكنعم

الغيظ إحسان، العفو عن الناس إحسان؛ فيكون هذا أمشل؛  ذين ينفقون اإلنفاق إحسان؛ كاظم؛ والفإنه يراك

فعليه نقول هذه اجلملة فيها الرتغيب واحلث على فعل اخلصال السابقة وأا من اإلحسان؛ وإذا فعل اإلنسان 



يعين كما لو عفا وأحسن فإننا نقول هذه خصلة زائدة  ,خصلة أعلى مما سبق كانت داخلة يف هذا من باب أوىل

  واهللا يحب المحسنين )) . ((العفو فتكون أوىل بالدخول يف قوله: على جمرد 

  يف هذه اآلية؛ وأخذنا أظن اآلية األوىل فوائدها ؟ ما أخذنا .

واجلنة؛ وهل األمر  ارعة إىل املغفرةفيها: األمر باملس ))...  وسارعوا إلى مغفرة من ربكم (( اآلية:هذه يف 

  ارع .يسوفيما ال جيب ليس بواجب؛ ولكن اإلنسان يؤمر بأن  ,ل أما فيما جيب فواجبللوجوب ؟ نقو 

؛ ومن ر غريه بالقربات فهذا يعين التأخروفيه دليل على أنه ال ينبغي لإلنسان أن يوثر غريه بالقربات؛ ألنه إذا آث

هذا ألول لرجل آخر؛ فإن بأن يتأخر عن مكانه يف الصف ا ,أمثلة ذلك: أن يوثر غريه مبكانه الفاضل يف الصف

  ؟  ارعة إىل اخلريات؛ صحخالف املس

  صحيح؛ : الطالب

ولكن إذا ترتب على إيثار غريه ذا املكان مصلحة أكرب من مصلحة التقدم مل يكن إيثاره من  ,صحيح: الشيخ

قيقة يدل على زهد يف احلألنه تنازل عن فضيلة إىل فضيلة أعلى؛ فال يكون هذا إيثارا  ,باب التأخر عن اخلريات

سان فعل اخلري؛ بل هو إيثار فيه انتقال من خري إىل ما هو خري منه؛ وقد مر علينا أظن اإليثار بالقرب أنه اإلن

ينقسم إىل ثالثة أقسام؛ األول: اإليثار بالواجب؛ فهذا حمرم؛ الثاين: اإليثار باملستحب فهذا مكروه؛ والثالث: 

ن مباح القرب من باب املشروع قرب ألن القرب ما تكو ولكن ال يأيت هذا التقسيم بالنسبة لل ,اإليثار باملباح

إيثار بواجب فهو حرام ؛ إيثار باملستحب فهو مكروه؛ مثال اإليثار  القرب ـ:اإليثار بـ  فعله؛ فهو إذا قسمان

  الواجب ؟ ب

 يعين هو ما حج فهو حباجة إىل أن حيج أوال لكن يعطي ماله طي شخصا وهو يف حاجة هلذا املال,يع: الطالب

  آلخر ليحج؛ 

يعين عنده مال ال يكفي إال حلج رجل واحد فيعطي غريه ليحج به ويدع نفسه؛ صحيح املثال؟ صحيح؛ : الشيخ

  ؟ اإليثار يف املستحب 

  يف الصف؛  : تقدمالطالب

  باملكان الفاضل يف الصف . : أن يؤثرهالشيخ

   يكون عطشان جدا وعنده ماء فهنا واجب ؟ : قسم ثالث, إيثار ضرورة, كأنالطالب

يؤثر إذا كان عطشان فيشربه وال جيب عليه أن  جب؛ ألنه ما فيه إيثار؛ ألن صاحب املاءال ما هو وا: الشيخ

  وإن كان غري عطشان فيجب عليه أن ينقذ هذا . غريه,



املغفرة الزحزحة فب إلى مغفرة وجنة )) ((من فوائد اآلية الكرمية: ما ذكر من أن التخلية قبل التحلية؛ ألنه قال:  

  فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز )) . (( :عن النار اليت أوجبتها الذنوب؛ وباجلنة دخول اجلنة

ألن مغفرة غري اهللا ال  إلى مغفرة من ربكم )) (( إال من اهللا: اآلية الكرمية: أن املغفرة ال تكون هاومن فوائد

وإن تعفوا  ((كما قال تعاىل:   ,إذا مسح عنك وغفر عنك فهذا يفيد ,إمنا تفيد يف حق اإلنسان اخلاص ,تفيد

  وتصفحوا وتغفروا فإن اهللا غفور رحيم )) .

  عرضها السموات واألرض )) . ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: بيان سعة اجلنة؛ لقوله: 

تهيئة؛ وقد تضافرت النصوص الكثرية على الواإلعداد  أعدت )) ((من فوائدها: أن اجلنة موجودة اآلن؛ لقوله: 

  أن اجلنة موجدة اآلن .

 أعدت للكافرين ))؛ ((كما قال يف النار:   للمتقين )) ((من فوائدها: أن أصحاب اجلنة هم املتقون؛ لقوله: 

 فاملتقون هم أهل اجلنة .


